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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 SIMPULAN  

        Berdasarkan analisis dan temuan-temuan yang peneliti peroleh dilapangan, 

maka untuk menjawab permaslahan-permasalahan yang telah dirumuskan peneliti 

akan mengungkapkan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

       Dimensi manajemen puncak permasalah yang terjadi antara teori yang 

digunakan dan permasalahan dalam dimensi ini belum dinyatakan berjalan 

secara optimal meskipun beberpa indikator telaah dilaksanakan dengan baik 

sebab dari ketidak optimalan peran manajemen puncak yaitu kurangnya 

sumber daya yang bekerja dilapangan. Sementra itu terkait dimensi alokasi 

dana, sarana dan prasarana pada dimensi ini permasalah yang terjadi dalam 

penataan strategi pkl yang berada di jalan Kapten Harun Kabir belum 

dilakukan dengan optimal sebab masih ada fasilitas sarana dan prasarana yang 

belum mencapai sasaran. Terkait dimensi selanjutnya mengenai waktu 

keputusan strategic, pelaksanaan waktu strategic dapat dikatan telah sesuai 

antara teori dan permasalahan sebab setiap perencaan pasti memiliki jangka 

waktu. Pada dimensi orientasi masa depan, dalam dimensi ini terkait strategi 

penataan pkl yang berada di jalan kapten harun kabir sudah dikatan berhasil 

namum perencanaan yang dilakukan belum optimal sebab perencanaan 

penataan pkl tidak hanya berfokus pada pkl yang berada di jalan Harun Kabir. 
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Kosekuensi Isu strategik multifaset, dalam dimensi ini untuk merencanakan 

strategi penataan pkl yang ada di jalan harun kabir harus melihat dari beberapa 

aspek, serta sulitnya lahan yang ada di Kota Sukabmi menjadi kendala dalam 

penataan pkl. Yang terakhir terkait dimensi ingkungan ekstrenal, dalam 

dimensi ini lingkungan eksternal memang mempengaruhi suatu rencana 

strategi penataan pkl yang berada di jalan kapten harun kabir namun 

permasalahan yang terjadi yaitu ada pada pkl yang enggan dan masih suit 

diatur. 

5.2 Saran 

      Adapun saran yang data peneliti kemukakan dari hasil penelitian ini dengan 

saran teoritis dan juga praktis, dengan haapan semoga dapat menjadi bahan 

pertimbangan dalam melakukan strategi penataan pedagang kaki lima yang berada 

di Jalan Kapten Harun Kabir, antara lain : 

5.2.1 Saran Teoritis  

 Adapun saran teoritis yang dijadikan bahan masukan dari peneliti yaitu : 

        Bahwa peneltian ini dirasa belum sempurna untuk lebih memperkaya 

khasanah wawasan penelitian menyarankan untuk menggunakan atau mencari 

grand teori yang lain. Juga peneliti menyarankan untuk mencari teori-teori yang 

lain yang lebih baik  bersangkutan dengan penataan pedagang kaki lima. 
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5.2.2 Saran Praktis 

      Adapun saran praktis yang dijadikan bahan masukan dari peneliti upaya untuk 

strategi penataan pedagang kaki lima yang berada di Jalan Kapten Harun Kabir : 

1. Memanfaatkan sumber daya pegawai dengan baik upaya untuk mengawasi dn 

menindak pkl yang semerawut dijalan harun kabir. Serta merekrut 

sumberdaya baru yang berpotensial. 

2. Adanya waktu tertentu sebagai upaya penataan pkl seperti pada siang hari 

fungsi dari jalan sebegai aktivitas kendaraan lalu lintas dan dari pukul 17.00 

hingga menjelang subuh dijadikan sebagai night street market waktu berjuaan 

untuk pkl di malam hari, dan gerbak yang dipakai sehabis jualan tidak boleh 

di simpan di pinggir jalan. 

3. Legalkannya suatu kawasan jalan khususnya di Jalan Kapten Harun agar 

menjadi kawasan street market Kota Sukabumi, dimana kawasan tersebut 

kawasan untuk berjualan bagi pedagang kaki lima.   

4. Melakukan suatu sosialisasi kepada masyarakat ataupun pedagang agar 

perencanaan yang dilakukan pemerintah terkait pembangunan pasar dan 

sebagainya bisa diketahui masyarakat dan juga memberikan pengarahan 

kepada pedagang kaki lima yang enggan untuk di relokasi, atau dengan cara 

pemerintah membatas kuota pedagang kaki lima di setiap kawasannya. Bisa 

juga dengan memberikan waktu tertentu untuk berjualan, namun dalam 

pelaksanaannya hal ini harus benar-benar diawasi dan diberikan aturan yang 

tegas. 



102 
 

5. Instansi dinas terkait juga seharusnya rutin melakukan pendataan agar 

mengetahui bagaimana perkembangan dan volume pedagang kaki lima yang 

berada di Jalan Kapten Harun Kabir untuk mengetahui perkembangan 

pedagang kaki lima. 

6. Supaya perda tercapai dan mendukung perencanaan yang dibuat maka harus 

meminimalisir fator-faktor penghamabat eksternal seperti menindak lebih 

tegas pedagang yang masih susah diatur memberikan arahan yang baik 

kepada pedagang agar mereka tidak berjualan ditempat seenaknya. 


